Joensuussa 28.11.2018

Arvoisa Karjalan teologisen seuran jäsen!

TULOSSA: KTS:n puheenjohtajan, professori Hannu Mustakallion emeritusjuhla 28.2.2019

Teologian osaston historiassa kääntyy uusi lehti vuonna 2019.
Professori Hannun Mustakalliota saatellaan hyvin ansaituille eläkevuosille torstaina 28.2.2019 klo 13
alkavassa emeritusjuhlassa teologian osaston salissa AT100. Juhlaan ovat kaikki kiinnostuneet lämpimästi
tervetulleita!
Juhlan kunniaksi julkaistaan Karjalan teologisen seuran julkaisusarjassa Hannun artikkeleita, kirjoituksia
ja puheita sisältävä teos Kaikki me olemme jostain kotoisin. Puheita ja artikkeleita professori Hannu
Mustakallion Joensuun-kaudelta 2003–2019. Teoksen laajuus tulee olemaan noin 350 sivua. Tämän
kirjeen liitteenä on erillinen tiedote kirjan tilaamisesta ja osallistumisesta siinä julkaistavaan Tabula gratulatoriaan eli onnittelijaluetteloon.
Professori Hannu Mustakallio sai syksyllä 2003 nimityksen Joensuun yliopiston kirkkohistorian professorin virkaan. Kun hän ensimmäisen työpäivänsä aamuna 3.11.2003 saapui tuolloisen teologisen tiedekunnan varsin uusiin tiloihin Agora-rakennukseen, tapahtumalla oli todistettavasti yksi silminnäkijä. Viereisen
maakunta-arkiston johtajan huoneessa paloivat jo valot ja tuona aamuna sieltä ikkunasta katseli pihalle
maakunta-arkiston silloinen johtaja Jarno Linnolahti. Hän seurasi katseellaan Hannun saapumista ja pienen hetken päästä toivotti uuden professorin tervetulleeksi.
Tuon maanantaipäivän jälkeen ovat valot loistaneet monena päivänä ja iltana Hannun oman työhuoneen
ikkunoissa teologian osaston pääoven yläpuolella. Nyt tämä aikakausi on päättymässä ja on aika juhlistaa
Hannun ansiokasta työuraa kirkkohistorian tutkimuksen parissa ja erityisesti hänen Joensuun-kautensa
saavutuksia. Juhlassa on luvassa Hannun esitelmä aiheesta Kirkkohistorian oppiainetta kehittämässä Joensuussa, monipuolista muutakin ohjelmaa ja yliopiston tarjoamat kakkukahvit. Odotuksemme on, että
juhlassa on huomattavasti enemmän silminnäkijöitä ja kanssakokijoita kuin edellä kuvatussa Hannun ensimmäisessä Joensuun työpäivässä.

Hannu Mustakallio Karjalan teologisen seuran puheenjohtajana
vuodesta 2014
Professori Hannu Mustakallio on toiminut vuodesta 2014 Karjalan teologisen seuran toisena puheenjohtajana professori Paavo Kettusen jälkeen. Seuralla oli vuoden 2017 päättyessä 124 jäsentä, jotka koostuivat kolmesta
kunniajäsenestä, 92 varsinaisesta jäsenestä, 11 opiskelijajäsenestä sekä 18
kannatusjäsenestä.
Seura on Hannun aikana järjestänyt kaksi suuren suosion saavuttanutta teologista symposiumia (Kuolema 2016 ja Valta 2018) ja lukuisia yleisöiltoja
sekä muita yleisötapahtumia.
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Professori Hannu Mustakallio toiminta Joensuussa vuosina 2003 - 2018 on käsittänyt muun muassa seuraavia tehtäviä
Tehtävät ja luottamustehtävät
• 2003 - 2009 kirkkohistorian professori Joensuun yliopiston teologisessa tiedekunnassa, ja vuodesta 2010 alkaen Itä-Suomen yliopiston teologian osastossa,
• 2006 - 2009 läntisen teologian laitoksen johtaja ja 2010 - 2017 teologian osaston varajohtaja,
• 2004 - Karjalan teologisen seuran hallituksen varajäsen, 2007 - varsinainen jäsen ja 2014 - hallituksen puheenjohtaja,
• 2011 - Joensuun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsen,
• 2011 - 2018 Joensuun seurakuntayhtymän yhteisen kasvatuksen toimikunnan puheenjohtaja.
Opetus ja ohjaustehtävät
• 2003 - 2018 Hannu on ohjannut Joensuussa yli 100 kirkkohistorian pro gradu -tutkielmaa ja seitsemän väitöskirjaa (kahdessa näistä toisena ohjaajana).
Merkittävimmät julkaisut Joensuun-kaudella
• 2009 Pohjoinen hiippakunta. Kuopion-Oulun hiippakunnan historia 1850 - 1939. Kirjapaja. Helsinki.
• 2012 Kirkollisia vaikuttajia Pyhästä Henrikistä nykyaikaan. Toimittanut Hannu Mustakallio.
SKS. Helsinki. Hannu on kirjoittanut yhteensä 21 Kansallisbiografia-artikkelia, joista viisi on
kirjoitettu nimenomaan Kirkollisia vaikuttajia -kokoelmaan.
Tätä Hannu Mustakallion elämäntyön jälkimmäistä puoliskoa juhlitaan edellä kerrotussa juhlassa ja julkaisemalla emerituskirja Kaikki me olemme jostain kotoisin Karjalan teologisen seuran julkaisusarjassa.
Halutessasi voit oheisesta linkistä tilata teoksen ja liittyä onnittelijoiden luetteloon. Kirjan sisällöstä ja
siihen kootuista artikkeleista tietoa oheisista liitetiedostoista.
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Huomasithan: Karjalan teologinen seura järjestää joulukuussa vielä yhden yleisöillan.
Tiistaina 11.12.2018 klo 18 (sali AT100) yliopistonlehtori Damaskinos Olkinuora luennoi
aiheesta Pyhän Athosvuoren hengellinen perintö. Hän on itse paitsi Itä-Suomen yliopiston
systemaattisen teologian ja patristiikan yliopistonlehtori myös Athosvuoren pyhittäjä Ksenofonin luostarin munkkidiakoni. Athosvuori on ainutlaatuinen, UNESCOn maailmanperintökohteeksi luetteloitu autonominen alue Kreikassa. Sen kaikki lähes kolmetuhatta asukasta ovat ortodoksisia munkkeja. Niemimaa on suljettu naisilta. Sillä on kaksikymmentä pääluostaria sekä
satoja pienempiä asumuksia.
OSOITETIETOJEN ALKUPERÄ: Tämän tiedotteen jakelussa käytetyt osoitetiedot perustuvat Karjalan teologisen seuran jäsenrekisteriin.
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